
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 14 januari 2022 no. 2 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 16 januari 
09.30 ds. Annette Driebergen 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
 

Volgende week zondag 23 januari 
09.30 mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
Collecte voor de diaconie 
 

 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst  
 

Collecteopbrengst 9-1 
Diaconie: € 265,= 
 

Kerkbloemen 

 
 
De kerkbloemen zijn gebracht bij 
drie jarigen:  
Mw. J. Bak-Paulus 
Mw. A. van Vugt-van Veelen 
Dhr. H. Vertooren 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Jarig in januari 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 
 

       

 

Lief en leed 
 

Opnieuw noem ik geen namen van 
gemeenteleden met ziekte of zorg.  
Er is - voor zover ik weet - niemand 
opgenomen in het ziekenhuis of ernstig ziek 
thuis. Dat betekent niet dat er geen zorgen 
rond gezondheid zijn, want die zijn er volop. 
Van mensen van wie we het weten én van 
gemeenteleden die het liever in kleine kring 
houden. Van mensen die hopen op verbetering 
en van mensen die weten dat het alleen maar 
minder zal gaan. Ieder draagt dat op een eigen 
manier, met wisselende moed en vertrouwen. 
We proberen mee te leven met ieder die zorg 
kent.    
 

Ik deel een berichtje van Hannie Hoffman. Het 
maakt duidelijk dat meeleven goed doet:  
‘Ik wil graag iedereen bedanken voor het 
meeleven met lieve kaartjes, berichtjes en 
bloemen. Ik denk ook aan mijn engel, die me 
treffend goed leek te kennen. Alle aandacht 
heeft me goed gedaan’.  
Gelukkig gaat het steeds beter met Hannie. 
Met haar zijn we daar dankbaar voor. 
 

Annette Driebergen 
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Van onze predikant 

 

 

Vol spanning wacht iedereen op de persconferentie van deze avond. Zeer waarschijnlijk komen er versoepelingen voor veel 
ondernemers. Daar is iedereen aan toe. Horeca en theaters moeten waarschijnlijk nog langer wachten. De kerken vallen 
onder diezelfde noemer. Wat een wijsheid heeft het nieuwe kabinet nodig! Er is geen enkele manier waarop iedereen zich 
recht gedaan voelt. Onzekerheid blijft, ontevredenheid groeit. En in dat alles proberen we ons allemaal op onze eigen manier 
staande te houden. In vertrouwen, hoop ik. 
 
Voor deze tijd van polarisatie een gebed van ds. Werner Pieterse: 
 

Gebed om woorden 
 
Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt. 
Niet tot een ‘wij’ dat er altijd al was   
maar een gemeente vol van verschillen. 
 
Wij bidden U om woorden van goede moed, 
geen vroom gebral dat de leegte vult,  
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, 
maar stille, kleine woorden  
voor hoop, liefde, goedheid.  
 
Wij bidden U om woorden  
die heel maken wat gebroken is 
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden. 
 
God, wij bidden U om taal,  
om woorden die ons leren  
te geloven wie U bent.  

 
Annette Driebergen 
               

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

We lezen zondagmorgen een bekend verhaal: het verhaal van de bruiloft te 
Kana. Je vindt het in Johannes 2: 1-11. Het is het eerste wonderteken van 
Jezus. Waar alles in het water lijkt te vallen, herstelt hij de feestvreugde.  
In het leesrooster van de kerken komt dit verhaal jaarlijks terug. Ik ontdekte 
weer hoe opvallend actueel de bijbel kan zijn, wanneer je met deze oude 
verhalen naar onze tijd kijkt. 
We denken na over lege vaten, water en wijn.  
 

Annette Driebergen 
 

 
 

Week van het gebed 

Van 17-22 januari doen de kerken in Noordeloos mee aan de landelijke Week  
van het gebed. De preciezere titel: de Week van gebed voor eenheid van kerken.  
We realiseren ons dat er op het gebied van eenheid nog veel te winnen is én voelen  
ons tegelijk gelukkig dat we allemaal op onze eigen manier kerk kunnen zijn.  
Van maandag tot vrijdag is er van 20.00 tot 21.00 uur een digitaal gebedsmoment.  
Dat moment wordt elke avond door iemand anders geleid. Een begeleidend boekje  
geeft handvatten voor gespreks- en gebedspunten rond het thema ‘Licht in het duister’.  
Wie één of meer avonden wil meebidden of meeluisteren, kan zich melden via 
int.werkgroep@gmail.com of via deze link inloggen: 
https://zoom.us/j/97684995346?pwd=RDF3Wk1sNGxOTkc1SmhNOUtydHF3UT09  

 

 

 


